
2o Κεφάλαιο  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 
 
Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό - Λάθος» 
 
1.  * Το χρώµα κάθε αυτοκινήτου είναι ποιοτική µεταβλητή.  Σ Λ 
2. * Ο αριθµός των ανθρώπων που παρακολουθούν µια συ-

γκεκριµένη τηλεοπτική εκποµπή είναι διακριτή ποσοτική 
µεταβλητή.  

 
 

Σ Λ 
3. * Ο αριθµός των απουσιών των µαθητών της Γ΄ Λυκείου 

είναι συνεχής ποσοτική µεταβλητή.   
 

Σ Λ 
4. * Συχνότητα νi της τιµής xi µιας µεταβλητής Χ είναι ο 

φυσικός αριθµός, που δείχνει πόσες φορές εµφανίζεται η 
τιµή xi της µεταβλητής αυτής.  

 
 

Σ Λ 
5. * Το άθροισµα όλων των συχνοτήτων µιας κατανοµής 

είναι ίσο µε 1.  
 

Σ Λ 
6.  * Η συχνότητα της τιµής xi µιας µεταβλητής Χ είναι αρνη-

τικός αριθµός.  
 

Σ Λ 
7.  * Αν διαιρέσουµε τη συχνότητα νi µιας µεταβλητής Χ µε 

το µέγεθος ν του δείγµατος, προκύπτει η σχετική συχνό-
τητα fi της τιµής xi.  

 
 

Σ Λ 
8. * Το άθροισµα όλων των σχετικών συχνοτήτων µιας κατα-

νοµής είναι ίσο µε το µέγεθος ν του δείγµατος.  
 

Σ Λ 
9. * Το σύνολο των ζευγών (xi, fi), όπου fi η σχετική 

συχνότητα της τιµής xi, αποτελεί την κατανοµή των 
σχετικών συχνοτήτων.   

 
 

Σ Λ 
10. * Οι αθροιστικές συχνότητες Νi και οι αθροιστικές 

σχετικές συχνότητες Fi µιας κατανοµής χρησιµοποιούνται 
µόνο στην περίπτωση των ποιοτικών µεταβλητών.  

 
 

Σ Λ 
11. * Οι αθροιστικές συχνότητες Νi µιας κατανοµής εκφρά-

ζουν το πλήθος των παρατηρήσεων που είναι µικρότερες 
ή ίσες της τιµής xi.  

 
 

Σ Λ 
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12. * Οι αθροιστικές σχετικές συχνότητες Fi µιας κατανοµής 
εκφράζουν το ποσοστό των παρατηρήσεων που είναι 
µεγαλύτερες ή ίσες της τιµής xi.  

 
 

Σ Λ 
13.  * Το ραβδόγραµµα χρησιµοποιείται για τη γραφική παρά-

σταση των τιµών µιας ποσοτικής µεταβλητής.  
 

Σ Λ 
14.  * Όταν θέλουµε να κάνουµε τη γραφική παράσταση των 

τιµών της µεταβλητής Χ: “αριθµός αδελφών µαθητών της 
Γ΄ Λυκείου” χρησιµοποιούµε το διάγραµµα συχνοτήτων.  

 
 

Σ Λ 
15.  * Το κυκλικό διάγραµµα χρησιµοποιείται για τη γραφική 

παράσταση µόνο ποιοτικών δεδοµένων.  
 

Σ Λ 
16.  * Το κυκλικό διάγραµµα είναι ένας κυκλικός δίσκος χωρι-

σµένος σε κυκλικούς τοµείς τα εµβαδά των οποίων είναι 
αντιστρόφως ανάλογα προς τις αντίστοιχες συχνότητες νi.  

 
 

Σ Λ 
17.  * Το σηµειόγραµµα χρησιµοποιείται για τη γραφική απει-

κόνιση της διαχρονικής εξέλιξης µιας εξεταζόµενης µετα-
βλητής.  

 
 

Σ Λ 
18.  * Tο διπλανό σχήµα είναι 

ένα χρονόγραµµα.  
 

Σ Λ 
19.  * Όταν το πλήθος των τιµών µιας µεταβλητής είναι αρκε-

τά µεγάλο είναι απαραίτητο να ταξινοµηθούν τα δεδοµένα 
σε κλάσεις.  

 
 

Σ Λ 
20.  * Πλάτος κλάσης ενός δείγµατος ονοµάζεται το άθροισµα 

του κατώτερου και του ανώτερου ορίου της κλάσης.  
 

Σ Λ 
21.  * Όταν ο αριθµός των κλάσεων για µια συνεχή µεταβλητή 

είναι αρκετά µικρός και το πλάτος των κλάσεων είναι 
αρκετά µεγάλο τότε η πολυγωνική γραµµή συχνοτήτων 
τείνει να πάρει τη µορφή µιας οµαλής καµπύλης, η οποία 
ονοµάζεται καµπύλη συχνοτήτων.  

 
 
 
 

Σ Λ 
22. * Η κατανοµή συχνοτήτων µε “κωδωνοειδή” µορφή 

λέγεται κανονική κατανοµή.  
 

Σ Λ 
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23.  * Η διπλανή κατανοµή είναι ασύµµε-
τρη µε αρνητική ασυµµετρία.  

 
Σ Λ 

24.  * Σε όλες τις περιπτώσεις οι κλάσεις ενός δείγµατος έχουν 
όλες το ίδιο πλάτος.  

 
Σ Λ 

25.  * Το εύρος του δείγµατος χρησιµοποιείται για να κατα-
σκευάσουµε ισοπλατείς κλάσεις.  

 
Σ Λ 

26.  * Οι παρατηρήσεις κάθε κλάσης ενός δείγµατος µπορούν 
να αντιπροσωπευθούν από τις κεντρικές τιµές τους.  

 
Σ Λ 

27.  * Το κέντρο κάθε κλάσης ενός δείγµατος ισούται µε την 
ηµιδιαφορά των άκρων της κλάσης.  

 
Σ Λ 

28.  * Το πλάτος των κεντρικών τιµών ισοπλατών κλάσεων 
ενός δείγµατος ισούται µε το πλάτος των κλάσεων αυτών. 

 
Σ Λ 

29.  * Η γραφική παράσταση ενός πίνακα συχνοτήτων µιας 
κατανοµής µε οµαδοποιηµένα δεδοµένα γίνεται µε το 
ιστόγραµµα συχνοτήτων.  

 
 

Σ Λ 
30.  * Στο ιστόγραµµα συχνοτήτων κατασκευάζουµε διαδοχικά 

ορθογώνια καθένα από τα οποία έχει εµβαδόν ίσο µε τη 
σχετική συχνότητα της κάθε κλάσης.  

 
 

Σ Λ 
31.  * Ο σταθµικός µέσος χρησιµοποιείται σε όλες τις περιπτώ-

σεις όπως και ο αριθµητικός µέσος.  
 

Σ Λ 
32. * ∆ιάµεσος (δ) ενός δείγµατος ν παρατηρήσεων είναι η 

τιµή για την οποία το πολύ 50% των παρατηρήσεων είναι 
µικρότερες και το πολύ 50% των παρατηρήσεων είναι 
µεγαλύτερες από την τιµή αυτή.  

 
 
 

Σ Λ 
33. * ∆ιάµεσος (δ) ενός δείγµατος ν παρατηρήσεων οι οποίες 

έχουν διαταχθεί σε αύξουσα σειρά ορίζεται ως η µεσαία 
παρατήρηση, όταν ο ν είναι περιττός.  

 
 

Σ Λ 
 

34.  * ∆ιάµεσος (δ) ενός δείγµατος ν παρατηρήσεων οι οποίες  
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έχουν διαταχθεί σε αύξουσα σειρά ορίζεται η ηµιδιαφορά 
των δύο µεσαίων παρατηρήσεων, όταν ο ν είναι άρτιος 
αριθµός.  

 
 

Σ Λ 
35.  * Η διάµεσος (δ) ενός δείγµατος είναι ένα µέτρο διασποράς. Σ Λ 
36.  * Η µέση τιµή ενός συνόλου ν παρατηρήσεων είναι ένα 

µέτρο θέσης.  
 

Σ Λ 
37. * Επικρατούσα τιµή ενός δείγµατος ν παρατηρήσεων 

ορίζεται η τιµή µε τη µεγαλύτερη σχετική συχνότητα.  
 

Σ Λ 
38.  * Ορίζουµε ως κ εκατοστιαίο σηµείο ή Ρκ εκατοστηµόριο 

ενός συνόλου παρατηρήσεων την τιµή εκείνη για την 
οποία το πολύ κ% των παρατηρήσεων είναι µικρότερες 
του Ρκ και το πολύ (100 - κ) % των παρατηρήσεων είναι 
µεγαλύτερες από την τιµή αυτή.  

 
 
 
 

Σ Λ 
39.  * Για το Q1 τεταρτηµόριο ενός συνόλου παρατηρήσεων 

έχουµε αριστερά το πολύ 75% των παρατηρήσεων και 
δεξιά το πολύ 25% των παρατηρήσεων.  

 
 

Σ Λ 
40. * Το Q2 τεταρτηµόριο ενός συνόλου παρατηρήσεων 

ισούται µε τη  διάµεσο.  
 

Σ Λ 
41.  * Έχουµε τις παρατηρήσεις: 0, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5.  

i)  Η διάµεσος είναι 2.  
ii)  Το τεταρτηµόριο Q1 είναι ίσο µε 1.  
iii) Το τεταρτηµόριο Q3 είναι ίσο µε 4.  

 

Σ Λ 
Σ Λ 
Σ Λ 

42.  * Η επικρατούσα τιµή των παρατηρήσεων  
0, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 6, 6, 6, 7  είναι ο αριθµός 7.  

 
Σ Λ 

43.  * Ο συντελεστής µεταβολής ή συντελεστής µεταβλητότη-
τας (CV) είναι ανεξάρτητος από τις µονάδες µέτρησης.  

 
Σ Λ 

44.  * Ο συντελεστής µεταβλητότητας εκφράζει τη µεταβλητό-
τητα των δεδοµένων απαλλαγµένη από την επίδραση της 
µέσης τιµής.  

 
 

Σ Λ 
 

45. * Ο συντελεστής µεταβλητότητας (CV) παριστάνει ένα  
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µέτρο απόλυτης διασποράς και όχι σχετικής  διασποράς.  Σ Λ 
46.  * Ένα δείγµα τιµών µιας µεταβλητής είναι οµοιογενές αν ο 

συντελεστής µεταβολής ξεπερνά το 10%.  
 

Σ Λ 
47. * Αν οι παρατηρήσεις εκφράζονται σε cm και η 

διακύµανση εκφράζεται σε cm.  
 

Σ Λ 
48. * Τα µέτρα διασποράς εκφράζουν τις αποκλίσεις των τιµών 

µιας µεταβλητής γύρω από τα µέτρα κεντρικής τάσης.  
 

Σ Λ 
49. * Το εύρος ή κύµανση (R) ενός δείγµατος ν παρατηρήσεων 

ορίζεται ως το άθροισµα της µεγαλύτερης και της 
µικρότερης παρατήρησης.  

 
 

Σ Λ 
50. * Το εύρος ενός δείγµατος βασίζεται στις δύο ακραίες 

παρατηρήσεις και είναι αξιόπιστο µέτρο διασποράς.  
 

Σ Λ 
51. * Το ενδοτεταρτηµοριακό εύρος είναι η διαφορά του 

πρώτου τεταρτηµορίου Q1 από το τρίτο τεταρτηµόριο Q3.  
 

Σ Λ 
52. * Η διακύµανση ή διασπορά είναι ο µέσος όρος των 

τετραγώνων των αποκλίσεων των παρατηρήσεων ti από τη 
µέση τιµή τους x .  

 
 

Σ Λ 
53. * Τα µέτρα θέσης δίνουν τη θέση του “κέντρου” των 

παρατηρήσεων στον κατακόρυφο άξονα Oy.  
 

Σ Λ 
54.  * Τα µέτρα διασποράς µας δίνουν πόσο επεκτείνονται οι 

παρατηρήσεις γύρω από το “κέντρο” τους.  
 

Σ Λ 
55.  * Τα µέτρα ασυµµετρίας καθορίζουν τη µορφή της κατα-

νοµής.  
 

Σ Λ 
56.  * Τα µέτρα ασυµµετρίας εκφράζονται µόνο σε συνάρτηση 

µε τα µέτρα θέσης.  
 

Σ Λ 
57.  * Η ανάλυση παλινδρόµησης είναι ο κλάδος της Στατιστι-

κής που εξετάζει τη σχέση µεταξύ δύο ή περισσότερων 
µεταβλητών µε απώτερο σκοπό την πρόβλεψη µιας από 
αυτές µέσω των άλλων.  

 
 
 

Σ Λ 
58.  * Στην απλή γραµµική παλινδρόµηση υπάρχει µόνο µια 

ανεξάρτητη µεταβλητή Χ και µια εξαρτηµένη µεταβλητή 
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Υ η οποία µπορεί να προσεγγιστεί ικανοποιητικά από µια 
γραµµική συνάρτηση του Χ.  

 
Σ Λ 

59. * Η γραµµική παλινδρόµηση εµφανίζεται µόνο σε 
πειραµατικές µελέτες και όχι σε µη πειραµατικές.  

 
Σ Λ 

60.  * Όταν µας ενδιαφέρει “τι συµβαίνει µε το βάρος (Υ) των 
παιδιών όταν αλλάζει το ύψος τους (Χ)” τότε η Υ είναι η 
ανεξάρτητη µεταβλητή και η Χ η εξαρτηµένη.  

 
 

Σ Λ 
61.  * Όταν µας ενδιαφέρει “τι συµβαίνει µε το βάρος (Υ) των 

παιδιών όταν αλλάζει το ύψος τους (Χ)” τότε ενδιαφερό-
µαστε για την παλινδρόµηση του βάρους (Υ) πάνω στο 
ύψος (Χ).  

 
 
 

Σ Λ 
62.  * Η “µέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων” χρησιµοποιεί-

ται για την εύρεση της εξίσωσης της καλύτερης ευθείας 
γραµµής σε ένα διάγραµµα διασποράς, που προσαρµόζε-
ται στα δεδοµένα.  

 
 
 

Σ Λ 

63.  * Η ευθεία  =  + β x καλείται ευθεία ελαχίστων τετρα-

γώνων ή ευθεία παλινδρόµησης της X (πάνω) στη Y.  

∧
y

∧
α

∧  
 

Σ Λ 

64.  * Η ευθεία ελαχίστων τετραγώνων  =  + x διέρχεται 

από το σηµείο (

∧
y

∧
α

∧
β

y ,x ) και έχει συντελεστή διεύθυνσης το β .  
∧

 
 

Σ Λ 

65.  * Στην εξίσωση ελαχίστων τετραγώνων  = α  + β x η 

τιµής της εκτιµήτριας  της παραµέτρου α παριστάνει 
την τιµή της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ όταν x = 0.  

∧
y

∧ ∧

∧
α

 
 
 

Σ Λ 

66.  * Η ευθεία ελαχίστων τετραγώνων  =  + β x δεν 

διέρχεται από την αρχή των αξόνων όταν  = 0. 

∧
y

∧
α

∧

∧
α

 
 

Σ Λ 
 
 

67.  * Ο συντελεστής διεύθυνσης  της ευθείας ελαχίστων 
∧
β  
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τετραγώνων  =  + x παριστάνει τη µεταβολή της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ όταν το Χ µεταβληθεί κατά 
µία µονάδα.  

∧
y

∧
α

∧
β

 
 

Σ Λ 

68.  * Στην ευθεία ελαχίστων τετραγώνων  =  + β x, όταν 

 < 0 και το x αυξηθεί κατά µία µονάδα, τότε το  

αυξάνεται κατά  µονάδες.  

∧
y

∧
α

∧

∧
β

∧
y

∧
β

 
 

Σ Λ 

69.  * Η συσχέτιση είναι διαδικασία µελέτης πληθυσµού µε 
µια µεταβλητή.  

 
Σ Λ 

70.  * Ο συντελεστής γραµµικής συσχέτισης είναι ένα µέτρο που 
µας δίνει το βαθµό συγκέντρωσης των σηµείων του 
διαγράµµατος διασποράς γύρω από την ευθεία 
παλινδρόµησης.  

 
 

Σ Λ 

71. * Ο συντελεστής γραµµικής συσχέτισης εκφράζεται σε 
συγκεκριµένες µονάδες µέτρησης.  

 
Σ Λ 

72. * Αν r είναι ο συντελεστής γραµµικής συσχέτισης δύο 
µεταβλητών Χ και Υ ισχύει πάντοτε ότι - 1 ≤ r ≤ + 1.  

 
Σ Λ 

73. * Αν ο συντελεστής γραµµικής συσχέτισης r δύο µετα-
βλητών Χ και Υ πλησιάζει το + 1 τότε τα σηµεία του 
διαγράµµατος διασποράς τείνουν να βρίσκονται σε µια 

ευθεία µε συντελεστή διεύθυνσης  > + 1.   
∧
β

 
 
 
 

Σ Λ 
74.  * Αν για το συντελεστή γραµµικής συσχέτισης r δύο 

µεταβλητών Χ και Υ ισχύει r = + 1, τότε οι µεταβλητές Χ 
και Υ είναι θετικά γραµµικά συσχετισµένες. 

 
 

Σ Λ 
75.  * Αν για το συντελεστή γραµµικής συσχέτισης r δύο 

µεταβλητών Χ και Υ ισχύει r = 0, τότε οι µεταβλητές Χ 
και Υ είναι γραµµικά ασυσχέτιστες. 

 
 

Σ Λ 
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

 
1.  * Από τις παρακάτω µεταβλητές διακριτή ποσοτική είναι 

Α. το βάρος µαθητών.   
Β. η µηνιαία κατανάλωση ρεύµατος. 
Γ. ο χαρακτηρισµός της διαγωγής των µαθητών.   
∆. ο αριθµός απουσιών. 
Ε. η ποιότητα του περιεχοµένου των βιβλίων. 
 
 

2.  * Το ζεύγος που αποτελεί την κατανοµή συχνοτήτων είναι 
Α. (xi, νi). Β. (xi, fi). Γ. (νi, fi). ∆. (xifi, νxi). Ε. (νfi, xi). 

 
3.  * Σε ένα δείγµα µεγέθους ν µε συχνότητα νi της τιµής xi µιας µεταβλητής Χ η 

σχετική συχνότητα fi ισούται µε 

Α. fi = 
iν
ν . Β. fi = 

ν
ν i . Γ. fi = νi - ν. ∆. fi = νi ⋅ ν. Ε. fi = 

iν
100 . 

 
4.  * Αν x1, x2, …, xκ είναι οι τιµές µιας µεταβλητής Χ, που αφορά τα άτοµα 

ενός δείγµατος µεγέθους ν, τότε αν στην τιµή xi αντιστοιχίσουµε τη 
συχνότητα νi ισχύει 
Α. ν1 + ν2 + … + νκ = 100.  Β. ν1 + ν2 + … + νκ = ν.  
Γ. ν1 + ν2 + … + νκ = κ.  ∆. ν1 + ν2 + … + νκ = νκ.  
Ε. ν1 + ν2 + … + νκ = 100ν. 

 
5.  * Αν x1, x2, …, xκ είναι οι τιµές µιας µεταβλητής Χ, που αφορά τα άτοµα ενός 

δείγµατος µεγέθους ν, κ ≤ ν, τότε για τις σχετικές συχνότητες f1, f2, …, fκ ισχύει  
Α. f1 + f2 + … + fκ = 100.  Β. f1 + f2 + … + fκ = κ2.  
Γ. f1 + f2 + … + fκ = 1.  ∆. f1 + f2 + … + fκ = 100κ.  
Ε. f1 + f2 + … + fκ = κ. 
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6.  * Στο κυκλικό διάγραµµα συχνοτήτων αν συµβολίσουµε µε αi το αντίστοιχο 
τόξο ενός κυκλικού τµήµατος τότε το αi ισούται µε 
Α. 360° νi.   Β. 360° fi.  Γ. 90° fi.  
∆. 180° νi.   Ε. 180° fi. 

 
7.  * Κατά την οµαδοποίηση παρατηρήσεων, αν R είναι το εύρος του δείγµατος 

και κ ο αριθµός των κλάσεων, το πλάτος των κλάσεων c θα είναι  

Α. c ≈ 
κ
R . Β. c ≈ 

R
κ . Γ. c ≈ κ ⋅ R. ∆. c ≈ κ - R. Ε. c ≈ R - κ. 

 
8.  * Από τις παρακάτω κατανοµές συχνοτήτων  

(1) (2) (4)(3)  
αυτή που προσεγγίζει καλύτερα την κανονική είναι η 
Α. (1).   Β. (2).    Γ. (3).   
∆. (4).  Ε. καµία από τις παραπάνω. 

 
 
9.  * Από τις παρακάτω κατανοµές συχνοτήτων  

(1) (2) (4)(3)  
οµοιόµορφη είναι η 
Α. (1).   Β. (2).    Γ. (3).   
∆. (4).  Ε. καµία από τις παραπάνω. 
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10.  * Αν α, β είναι τα άκρα των κλάσεων σε µια οµαδοποίηση παρατηρήσεων, οι 
κλάσεις είναι της µορφής 
Α. (α, β).  Β. [α, β).  Γ. (α, β]. ∆. [α, β]. 
Ε. όλα τα παραπάνω. 
 

11.  * Σε ένα δείγµα µεγέθους ν αν οι παρατηρήσεις µιας µεταβλητής Χ είναι  
t1, t2, …, tν. Τότε η µέση τιµή x  ισούται µε  

Α. 2ν
1  t∑

=

ν

1  i
i.  Β.  

ν
1  t∑

=

ν

1  i
i.  Γ.  2ν

1  . ∑
=

ν

1  i

2
it

∆.  
ν
1  .  Ε.  ∑

=

ν

1  i

2
it 1-ν

1  t∑
=

ν

1  i
i. 

 
12. * Αν σε κάθε τιµή x1, x2, …, xν ενός συνόλου δεδοµένων δώσουµε 

διαφορετική βαρύτητα που εκφράζεται µε τους συντελεστές στάθµισης 
(βαρύτητας) w1, w2, …, wν, τότε ο σταθµικός µέσος βρίσκεται από τον τύπο 

Α. x  = 
ν

 wx ii
ν

1  i
 ∑

= .   Β. x  = 
i

ν

1  i

ii
ν

1  i

ν

 wx

 

 

∑

∑

=

= . 

Γ. x  = 
i

ν

1  i

ii
ν

1  i

w

 wx

 

 

∑

∑

=

= .   ∆. x  = 
i

ν

1  i

ii
ν

1  

x

 wx

 

 

∑

∑

=

=i . 

Ε. x  = 
2
i

ν

1  i

ii
ν

1  i

ν

 wx

 

 

∑

∑

=

= . 

 
13.  * Στις παρατηρήσεις 0, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 η επικρατούσα τιµή είναι 

Α. 1.    Β. 2.  Γ. 3.  ∆. 4.  Ε. 6. 
 

14.  * Στις παρατηρήσεις 0, 1, 2, 3, 4, 5 η επικρατούσα τιµή είναι 
Α. 0. Β. 1.  Γ. 2.  ∆. 3. 
Ε. καµία από τις παραπάνω. 

15.  * Μέτρο θέσης είναι 
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Α. το εύρος.  Β. το ενδοτεταρτηµοριακό εύρος. 
Γ. η διάµεσος.  ∆. η διακύµανση. Ε. η τυπική απόκλιση. 
 

16.  * Αν η καµπύλη συχνοτήτων για το χαρακτηριστικό που εξετάζουµε είναι 
κανονική, τότε το εύρος ισούται περίπου µε 
Α. 2 τυπικές αποκλίσεις.  Β. 3 τυπικές αποκλίσεις. 
Γ. 4 τυπικές αποκλίσεις.  ∆. 5 τυπικές αποκλίσεις. 
Ε. 6 τυπικές αποκλίσεις. 
 

17.  * Αν η καµπύλη συχνοτήτων για το χαρακτηριστικό που εξετάζουµε είναι 
κανονική, τότε το 68% περίπου των παρατηρήσεων βρίσκεται στο διάστηµα 
Α. ( x  + s, x  + 2s).  B. ( x  - s, x  + 2s). Γ. ( x  - s, x  + s). 

∆. ( x  - 2s, x  + 2s).  E. ( x  - 3s, x  + 3s). 
 

18.  * Αν η καµπύλη συχνοτήτων για το χαρακτηριστικό που εξετάζουµε είναι 
κανονική, τότε το 95% περίπου των παρατηρήσεων βρίσκεται στο διάστηµα 
Α. ( x  - s, x  + s).  B. ( x  - 2s, x  + s). Γ. ( x  - 2s, x  + 2s). 

∆. ( x  - s, x  + 3s).  E. ( x  - 3s, x  + 3s). 
 

19.  * Η µέση τιµής µιας κανονικής κατανοµής είναι 25 και η τυπική απόκλιση εί-
ναι 5. Το ποσοστό των παρατηρήσεων που είναι µεταξύ 20 και 30 είναι 
περίπου 
Α. 34%. B. 65%. Γ. 68% . ∆. 95%.  E. 99,7%. 
 

20.  * Η µέση τιµή µιας κανονικής κατανοµής είναι 20 και η τυπική απόκλιση εί-
ναι 3. Το ποσοστό των παρατηρήσεων που είναι µεταξύ 14 και 26 είναι 
περίπου 
Α. 34%. B. 47,5%. Γ. 68% . ∆. 95%.  E. 99,7%. 
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21.  * Η µέση τιµής µιας κανονικής κατανοµής είναι 30 και η τυπική απόκλιση εί-
ναι 3. Το ποσοστό των παρατηρήσεων που είναι µεταξύ 30 και 33 είναι 
περίπου 
Α. 34%. B. 47,5%. Γ. 68%.  ∆. 95%.  E. 99,7%. 

 
22.  * Ένα εργοστάσιο κατασκευάζει µεταλλικούς δίσκους για τη λειτουργία µιας 

µηχανής. Η κατανοµή συχνοτήτων ως προς τη διάµετρό τους είναι κανονική 
µε µέση τιµή (διάµετρο) 32 cm και τυπική απόκλιση 0,2 cm.  
i)  Αν αγοράσουµε ένα τέτοιο δίσκο η διάµετρός του είναι σχεδόν βέβαιο ότι  

θα βρίσκεται στο διάστηµα µεταξύ 
Α. 33,5 cm  και  35,2 cm.  B. 31,4 cm  και  32,6 cm.  
Γ. 29,2 cm  και  31,4 cm.  ∆. 32,6 cm  και  35,5 cm.  
E. 20,7 cm  και  22,3 cm. 

ii) Αν διαλέξουµε ένα τέτοιο δίσκο στην τύχη, πρέπει να ελέγξουµε τη 
λειτουργία της µηχανής για πιθανή βλάβη, όταν η διάµετρός του είναι 
Α. 31,5 cm.   B. 31,7 cm.  Γ. 31,2 cm.  
∆. 31,9 cm.  E. 32,5 cm. 

 
23.  * Σε ένα δείγµα µεγέθους ν, αν x1, x2, …, xκ είναι οι τιµές της µεταβλητής Χ 

µε συχνότητες αντίστοιχα ν1, ν2, …, νκ και αν fi είναι οι σχετικές συχνότητες, 
ποια (ή ποιες) από τις παρακάτω σχέσεις δεν ορίζει τη µέση τιµή x  του 
δείγµατος 

Α. x  = 
ν
1  x∑

=

κ

1  i
iνi.    Β. x  = 

ν
1   f∑

=

κ

1  i

2
ix i.  

Γ. x  = 
ν
1  x∑

=

κ

1  i
i fi.   ∆. οι σχέσεις Α και Γ.  

 

24.  * Με βάση την ευθεία παλινδρόµησης  = 15 + 2x, µε 0 ≤ x ≤ 11, η 

προβλεπόµενη τιµή  για x = 25 είναι  

∧
y

∧
y

Α. 15.  Β. 25.   Γ. 65.  ∆. 11. 
Ε. δεν µπορούµε να ξέρουµε. 
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25.  * Ο συντελεστής µεταβολής εκφράζεται από το λόγο 

Α. 
x
s2

100%. B. 
x
s 100%.  Γ. 

s
x 100%.  

∆. 2s
x 100%.  E. 

s
x 2

100%. 

 
26.  * Στις περιπτώσεις που δίνεται έµφαση (διαφορετική βαρύτητα) στις τιµές  

x1, x2, …, xν ενός συνόλου δεδοµένων σαν µέτρο θέσης χρησιµοποιούµε 
Α. τη διάµεσο.  B. τον αριθµητικό µέσο.   
Γ. τον σταθµικό µέσο. ∆. τα εκατοστηµόρια.   
E. την επικρατούσα τιµή. 

 

27.  * Ο συντελεστής διεύθυνσης  της ευθείας  =  + x παριστάνει τη 

µεταβολή της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ όταν το Χ µεταβληθεί κατά 

∧
β

∧
y

∧
α

∧
β

Α. µία µονάδα.  B. δύο µονάδες.  Γ. τρεις µονάδες. 

∆.  µονάδες.  E.  µονάδες. 
∧
α

∧
β

 

28.  * Στην ευθεία  =  + β x, αν β  > 0 και το x αυξηθεί κατά µία µονάδα, τότε 

το  αυξάνεται κατά  

∧
y

∧
α

∧ ∧

∧
y

Α. µία µονάδα.  B. δύο µονάδες.  Γ. τρεις µονάδες. 

∆.  µονάδες.  E.  µονάδες. 
∧
α

∧
β

 

29.  * Με βάση την ευθεία παλινδρόµησης  = - 15 + 2,25x, µε 0 ≤ x ≤ 15, η 

προβλεπόµενη τιµή  για x = 10 είναι  

∧
y

∧
y

Α. 2,25.   B. - 15.   Γ. 7,5.  
∆. 10.   E. δεν µπορούµε να ξέρουµε. 
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30.  * Αν r = - 1 είναι ο συντελεστής γραµµικής συσχέτισης δύο µεταβλητών  
Χ, Υ, τότε 
Α. οι Χ, Υ είναι θετικά γραµµικά συσχετισµένες. 
B. οι Χ, Υ είναι αρνητικά γραµµικά συσχετισµένες.  
Γ. έχουµε τέλεια θετική γραµµική συσχέτιση. 
∆. έχουµε τέλεια αρνητική γραµµική συσχέτιση. 
E. δεν έχουµε γραµµική συσχέτιση. 
 

31.  * Αν r είναι ο συντελεστής γραµµικής συσχέτισης δύο µεταβλητών Χ, Υ και - 
1 < r < 0, τότε 
Α. οι Χ, Υ είναι θετικά γραµµικά συσχετισµένες. 
B. οι Χ, Υ είναι αρνητικά γραµµικά συσχετισµένες.  
Γ. έχουµε τέλεια θετική γραµµική συσχέτιση. 
∆. έχουµε τέλεια αρνητική γραµµική συσχέτιση. 
E. δεν έχουµε γραµµική συσχέτιση. 
 

32.  * Στο διπλανό σχήµα έχουµε το διά-
γραµµα διασποράς δύο µεταβλητών 
Χ και Υ. Στην περίπτωση αυτή 
Α. οι Χ, Υ είναι θετικά γραµµικά 

συσχετισµένες. 
B. οι Χ, Υ είναι αρνητικά γραµµικά 

συσχετισµένες. 
Γ. έχουµε τέλεια θετική γραµµική 

συσχέτιση. 
 

∆. έχουµε τέλεια αρνητική γραµµική συσχέτιση. 
E. δεν έχουµε γραµµική συσχέτιση. 
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33.  * Στο διπλανό σχήµα έχουµε το διά-
γραµµα διασποράς δύο µεταβλητών 
Χ και Υ. Στην περίπτωση αυτή 
Α. οι Χ, Υ είναι θετικά γραµµικά 

συσχετισµένες. 
B. οι Χ, Υ είναι αρνητικά γραµµικά 

συσχετισµένες. 
Γ. έχουµε τέλεια θετική γραµµική 

συσχέτιση. 
 

∆. έχουµε τέλεια αρνητική γραµµική συσχέτιση. 
E. δεν έχουµε γραµµική συσχέτιση. 
 
 

34.  * Αν r είναι ο συντελεστής γραµµικής συσχέτισης δύο µεταβλητών Χ, Υ τότε 
ισχύει πάντοτε 
Α. - 1 < r ≤ + 1.  B. - 1 ≤ r ≤ + 1.   Γ. - 1 ≤ r < 1. 
∆. - 2 ≤ r < - 1.  E. 1 ≤ r ≤ 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ερωτήσεις αντιστοίχισης 
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1.  * Αντιστοιχίστε καθένα µέτρο της στήλης Α µε το σύµβολό του στη στήλη Β.  

Στήλη Α Στήλη Β 
Μέτρο Σύµβολο 

 
 
Α. εύρος 
 
Β. ενδοτεταρτηµοριακό εύρος 
 
Γ. διακύµανση 
 
∆. τυπική απόκλιση 
 
Ε. συντελεστής µεταβολής  
 

 
1. s2 
 
2. Q 
 
3. R 
 
4. s 
 
5. f 
 
6. CV 
 
7. x  
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2.  * Αντιστοιχίστε κάθε ποσοστό των παρατηρήσεων µιας κανονικής ή περίπου 
κανονικής καµπύλης της στήλης Α µε το διάστηµά του που βρίσκεται στη 
στήλη Β. 

Στήλη Α Στήλη Β 
Ποσοστό ∆ιάστηµα 

 
 
 

Α. 68% 
 
Β. 95% 
 
Γ. 99,7% 

 
 

 
1. ( x  - s, x  + s) 
 
2. (2 x  - s, 2 x  + s) 
 
3. ( x  - 2s, x  + 2s) 
 
4. ( x  - 3s, x  + 3s) 
 
5. (3 x  - s, 3 x  + s) 
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3. * Αντιστοιχίστε κάθε µέτρο που βρίσκεται στη στήλη Α µε την αντίστοιχη 
παράσταση που βρίσκεται στη στήλη Β.  

Στήλη Α Στήλη Β 
Μέτρο Παράσταση 

 
 
 

Α. µέση τιµή ( x ) 
 
Β. ενδοτεταρτηµοριακό εύρος  (Q) 
 
Γ. διακύµανση (s2) 
 
∆. τυπική απόκλιση (s) 
 
Ε. συντελεστής µεταβολής (CV) 
 

 

 
1. Q3 -  Q1 
 

2. 
ν
1  t∑

=

ν

1  i
i 

 

3. 
ν
1  2

i )x - (t∑  

 

4. 2s  

 

5. 
x
s 100% 

 

6. 
i

ν

1  i

ii
ν

1  i

w

 wx

 

 

∑

∑

=

=  
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4.  * Αντιστοιχίστε κάθε διάγραµµα διασποράς της στήλης Α µε το συντελεστή 
γραµµικής συσχέτισης στη στήλη Β.  

Στήλη Α Στήλη Β 
∆ιάγραµµα διασποράς  
δύο µεταβλητών Χ, Υ 

Συντελεστής  
γραµµικής συσχέτισης r 

 
y

x

(A)

y

x

(B)

y

x

( )Γ

 

 
 
 

1. r ≈ 0 
 
 
2. r ≈ - 0,2 

 

 

3. r ≈ + 0,8 
 
 
4. r = + 1 
 
 
5. r ≈ - 0,8 
 
 
6. r ≈ + 0,2 
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5. * Αντιστοιχίστε κάθε συντελεστή γραµµικής συσχέτισης δύο µεταβλητών  
Χ, Υ της στήλης Α µε τη γραµµική συσχέτιση των µεταβλητών Χ, Υ της 
στήλης Β.  

Στήλη Α Στήλη Β 
Συντελεστής  

γραµµικής συσχέτισης r 
Γραµµική συσχέτιση των Χ, Υ 

 
 
 
Α. r = 0 
 
 
Β. r = + 1 

 

 

Γ. 0 < r < + 1 
 
 
 
 

 
 

1. οι Χ, Υ είναι θετικά γραµµικά 
συσχετισµένες  

 
2. οι Χ, Υ είναι αρνητικά 

γραµµικά συσχετισµένες 
 
3. έχουµε τέλεια θετική γραµµική 

συσχέτιση 
 
4. οι Χ, Υ είναι γραµµικά 

ασυσχέτιστες 
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Ερωτήσεις συµπλήρωσης - σύντοµης απάντησης 

 
1. * Ένα σύνολο στο οποίο εξετάζουµε τα στοιχεία του ως προς ένα ή 

περισσότερα χαρακτηριστικά του λέγεται ……………………… 
 
2.  * Τα χαρακτηριστικά ως προς τα οποία εξετάζουµε έναν πληθυσµό λέγονται 

……………………… 
 
3.  * Οι δυνατές τιµές που µπορεί να πάρει µια µεταβλητή λέγονται …………… 
 
4.  * ∆ιακρίνουµε τις µεταβλητές σε:  

α).......................................... , των οποίων οι τιµές δεν είναι αριθµοί και 
β)  ........................................ , των οποίων οι τιµές είναι αριθµοί και 

διακρίνονται σε:  
i)  ................................... , που παίρνουν µόνο “µεµονωµένες” τιµές και 
ii)  ................................... , που µπορούν να πάρουν οποιαδήποτε τιµή ενός 

διαστήµατος πραγµατικών αριθµών. 
 
5.  * Ένας τρόπος για να πάρουµε τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειαζόµα-

στε για κάποιο πληθυσµό είναι να εξετάσουµε όλα τα άτοµα του πληθυσµού 
ως προς το χαρακτηριστικό που µας ενδιαφέρει. Η µέθοδος αυτή συλλογής 
των δεδοµένων ονοµάζεται ……………………… 

 
6. * Οι αρχές και οι µέθοδοι για τη συλλογή και ανάλυση δεδοµένων από 

πεπερασµένους πληθυσµούς είναι το αντικείµενο της ……………………… 
που αποτελεί τη βάση της Στατιστικής.  

 
7. * Μετά τη συλλογή των στατιστικών δεδοµένων είναι αναγκαία η κατασκευή 

συνοπτικών ………………………………, ώστε να είναι εύκολη η 
κατανόησή τους και η εξαγωγή σωστών συµπερασµάτων.  

 

 81



8. * Ας υποθέσουµε ότι x1, x2, …, xκ είναι οι τιµές µιας µεταβλητής Χ, που αφο-
ρά τα άτοµα ενός δείγµατος µεγέθους ν, κ ≤ ν. Στην τιµή xi αντιστοιχίζεται η 
………………………, δηλαδή ο φυσικός αριθµός που δείχνει πόσες φορές 
εµφανίζεται η τιµή xi της εξεταζόµενης µεταβλητής Χ στο σύνολο των 
παρατηρήσεων.  

 
9.  * Οι ποσότητες xi, νi, fi για ένα δείγµα συγκεντρώνονται σε ένα συνοπτικό 

πίνακα, που ονοµάζεται ……………………… ή απλά …………………… .  
 

10.  * Για µια µεταβλητή, το σύνολο των ζευγών (xi, νi) λέµε ότι αποτελεί την 
……………………… και το  σύνολο των ζευγών (xi, fi), ή των ζευγών  
(xi, fi%), την …………………… . 

 
11.  * Στην περίπτωση των ποσοτικών µεταβλητών εκτός από τις συχνότητες νi 

και fi χρησιµοποιούνται συνήθως και οι λεγόµενες ………………………  
……………………… και οι …………………… ……………………… 
……………………… οι οποίες εκφράζουν το πλήθος και το ποσοστό 
αντίστοιχα των παρατηρήσεων που είναι µικρότερες ή ίσες της τιµής xi. 

 
12.  * Αν διαιρέσουµε τη συχνότητα νi µε το µέγεθος ν του δείγµατος, προκύπτει 

η ……………………… της τιµής xi. 
 
13.  * Το ……………………… χρησιµοποιείται για τη γραφική παράσταση των 

τιµών µιας ποιοτικής µεταβλητής. Στην περίπτωση που έχουµε µια ποσοτική 
µεταβλητή χρησιµοποιείται το διάγραµµα…………………… . 

 
14.  * Το ……………………… διάγραµµα χρησιµοποιείται για τη γραφική παρά-

σταση τόσο των ποιοτικών όσο και των ποσοτικών δεδοµένων, όταν οι 
διαφορετικές τιµές της µεταβλητής είναι σχετικά λίγες.  
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15. * Η γραφική παράσταση ενός πίνακα συχνοτήτων µε οµαδοποιηµένα 
δεδοµένα γίνεται µε το ……………………… . Στον οριζόντιο άξονα ενός 
συστήµατος ορθογωνίων αξόνων σηµειώνουµε, µε κατάλληλη κλίµακα, τα 
όρια των κλάσεων. Στη συνέχεια κατασκευάζουµε διαδοχικά ορθογώνια 
καθένα από τα οποία έχει βάση ίση µε το πλάτος της κλάσης και ύψος τέτοιο, 
ώστε το .............................................................................................................
..........................................................................................................................  

 
16.  * Να συµπληρωθεί ο πίνακας, ο οποίος παρουσιάζει τους ανεξεταστέους µα-

θητές της Α΄ Λυκείου:  
 

Μαθήµατα  xi νi fi % 
Αρχαία Ελληνικά 6  
Νέα Ελληνικά  5 

Αγγλικά 8  
Μαθηµατικά 8  
Φυσική 10 25 
Χηµεία   

   
 
17.  * Μερικά από τα αποτελέσµατα των εκλογών σ’ ένα εκλογικό τµήµα δίνονται 

στον παρακάτω πίνακα:  
 

Κόµµατα  Συχνότητα νi 
(ψήφοι) 

Σχετική συχνότητα 
fi % 

Α 3.000  
Β  50 
Γ   
∆ 2.010 10 
  100 

 
Πόσους ψήφους πήρε καθένα από τα κόµµατα Α, Β, Γ και ∆;  
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18.  * Στο διπλανό σχήµα έχουµε 
το ιστόγραµµα των 
εβδοµαδιαίων αποδοχών ενός 
δείγµατος από τους υπαλλή-
λους ενός οργανισµού. Να 
συµπληρώσετε τον αντίστοιχο 
πίνακα: 

20

16

10

5

0
αποδοχές σε χιλιάδες δρχ.

25 354045 5055 65 90 x

14

2,5
1

υi

 
α) Συχνοτήτων νi. β) Σχετικών συχνοτήτων fi%. 
 

Αποδοχές 
σε χιλιάδες δρχ. 

νi fi % 

[25, 35)   
[35, 40)   
[40, 45)   
[45, 50)   
[50, 55)   
[55, 65)   
[65, 90)   

 400  
 
 

19.   * Τα ……………………… µας δίνουν τη θέση του “κέντρου” των παρατη-
ρήσεων στον οριζόντιο άξονα και τα ……………………… ή 
……………………… µας δείχνουν πόσο οι παρατηρήσεις εκτείνονται γύρω 
από το “κέντρο” τους.  

 
 
20.   * Ειδική περίπτωση εκατοστηµορίων είναι τα Ρ25, Ρ50, Ρ75 τα οποία 

καλούνται ……………………… και συµβολίζονται µε ……………………, 
αντίστοιχα. 
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21.  * Τα µέτρα που χρησιµοποιούνται για την περιγραφή της θέσης ενός 
συνόλου δεδοµένων πάνω στον οριζόντιο άξονα Οx είναι:  
α) ……………………… β) ……………………… 
γ) ……………………… δ) ……………………… 
ε) ………………………  

 
22.   * Τα σπουδαιότερα µέτρα διασποράς ή µεταβλητότητας είναι:  

α) ……………………… β) ……………………… 
γ) ……………………… δ) ……………………… 
 

23.  * Το µέτρο το οποίο µας βοηθά στη σύγκριση οµάδων τιµών, που είτε 
εκφράζονται σε διαφορετικές µονάδες µέτρησης είτε εκφράζονται στην ίδια 
µονάδα µέτρησης, αλλά έχουν σηµαντικά διαφορετικές µέσες τιµές, είναι   
ο ……………………………… .  

 
24.   * Σε µια έρευνα µεταξύ 500 ανέργων για το χρόνο σε µήνες που είναι άνερ-

γοι προέκυψε ο παρακάτω πίνακας:  
 

Χρόνος ανεργίας νi fi % Fi  % 
[0, 3)  19  
[3, 6)  38,6  

[6, 12)  24,4  
[12, 24)  13,6  
[24, 36)  4,4  

  100  
 
α)  Να συµπληρώσετε τον πίνακα.  
β)  Να κατασκευάσετε πολύγωνο σχετικών αθροιστικών συχνοτήτων.  
γ)  Να εκτιµήσετε τη διάµεσο από το πολύγωνο σχετικών αθροιστικών 

συχνοτήτων και τα Q1, Q3.  
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25.   * Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:  
 

xi νi f i Ni Fi f i % F i % 
1 8 0,4     
2   10    
3 5 0,25 15    
4      0,9 
5     10  

Σύνολο      
 
26.  * Ο κλάδος της Στατιστικής που εξετάζει τη σχέση µεταξύ δύο ή περισ-

σότερων µεταβλητών µε απώτερο σκοπό την πρόβλεψη µιας από αυτές µέσω 
των άλλων χαρακτηρίζεται µε την ονοµασία ……………………… .  

 
27.   * Η απλούστερη περίπτωση παλινδρόµησης είναι η απλή γραµµική 

παλινδρόµηση, κατά την οποία υπάρχει µόνο µια ανεξάρτητη µεταβλητή 
…………………… και η εξαρτηµένη µεταβλητή …………………, η οποία 
µπορεί να προσεγγιστεί ικανοποιητικά από µια γραµµική συνάρτηση του Χ.  

 
28.   * Αν αυτό που µας ενδιαφέρει είναι το “τι συµβαίνει µε το βάρος (Υ) των 

παιδιών όταν αλλάζει το ύψος τους (Χ)” τότε ενδιαφερόµαστε για την 
παλινδρόµηση του ……………………… .  

 
29.   * Η µέθοδος που χρησιµοποιείται για την εκτίµηση των παραµέτρων α και β 

µιας ευθείας άρα και για την εύρεση της εξίσωσης της καλύτερης ευθείας 
γραµµής σ’ ένα διάγραµµα διασποράς, που προσαρµόζεται στα δεδοµένα, 
είναι η ……………………… .  

 

30.   * Η ευθεία  =  + β x καλείται ……………………… ή ………………… 
της Υ πάνω στη Χ.  

∧
y

∧
α

∧
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31.  * Ένα µέτρο που µας δίνει το µέγεθος της γραµµικής σχέσης ή το βαθµό 
συγκέντρωσης των σηµείων του διαγράµµατος διασποράς γύρω από την 
ευθεία παλινδρόµησης είναι ο λεγόµενος ……………………… .  

 
32.  * Ο συντελεστής γραµµικής συσχέτισης είναι ……………………… των 

χρησιµοποιούµενων µονάδων µέτρησης των µεταβλητών Χ και Υ.  
 
33.   * Έστω r είναι ο συντελεστής γραµµικής συσχέτισης δύο µεταβλητών Χ και 

Υ. Αν  
i)  0 < r < + 1, τότε οι Χ, Υ είναι ………………… . 
ii)  - 1 < r < 0, τότε οι Χ, Υ είναι ………………… . 
iii) r = + 1, τότε έχουµε ………………… και όλα τα σηµεία βρίσκονται 

πάνω σε µια ευθεία µε κλίση ………………… . 
iv) r = - 1, τότε έχουµε ………………… και όλα τα σηµεία βρίσκονται πάνω 

σε µια ευθεία µε κλίση ………………… .  
v)  r = 0, τότε ……………… και οι µεταβλητές Χ, Υ είναι ……………… . 

 
Ερωτήσεις ανάπτυξης 

 
1.   ** Έγινε µια δειγµατοληπτική έρευνα για το βάρος των εµπορευµάτων µιας 

αποθήκης λαχανικών. Βρήκαµε ότι τα βάρη 10 κιβωτίων είναι σε κιλά  
17, 12, 12, 15, 18, 22, 24, 25, 19, 20. Να βρείτε:  
α) Ποιος είναι ο πληθυσµός. 
β) Ποιες είναι οι µονάδες. 
γ) Ποιο είναι το δείγµα. 
δ) Ποια είναι η µεταβλητή και ποιες οι τιµές της.  

 
2.   ** Σ’ ένα Λύκειο θέλουµε να εξετάσουµε την επίδοση 10 µαθητών στη Στα-

τιστική στο τέλος του β΄ τριµήνου. Πήραµε τις επόµενες βαθµολογίες  
15, 11, 10, 10, 14, 16, 19, 18, 13, 17. Να βρείτε:  
α) Ποιος είναι ο πληθυσµός. 
β) Ποια είναι τα άτοµα. 
γ) Ποια είναι η µεταβλητή. 
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δ) Το είδος της µεταβλητής είναι   i) ποιοτική ή ποσοτική,  
    ii) συνεχής ή διακριτή. 

ε) Ποιες είναι οι παρατηρήσεις.  
 
3.  ** Σε µια δειγµατοληπτική έρευνα του βάρους των µαθητών της τρίτης τάξης 

ενός ∆ηµοτικού Σχολείου 15 µαθητές είχαν τα επόµενα βάρη σε κιλά:  
23, 25, 25, 26, 27, 30, 28, 28, 29, 24, 26, 26, 23, 27, 30. Να βρείτε:  
α) Το σύνολο των τιµών της µεταβλητής Χ (όπου Χ είναι το βάρος των 

µαθητών). 
β) Τη συχνότητα των τιµών της µεταβλητής Χ.  

 
4.  ** Μελετάµε τους µαθητές της Γ΄ τάξης ενός Λυκείου ως προς το βαθµό 

απολυτηρίου τους, τη διαγωγή τους, τον αριθµό απουσιών, την κατεύθυνση 
που παρακολουθούν, το βάρος τους. Να βρείτε:  
α) Ποιες από τις µεταβλητές αυτές είναι   i) ποιοτικές,  ii) ποσοτικές. 
β) Από τις ποσοτικές µεταβλητές, ποιες είναι  i) διακριτές,  ii) συνεχείς. 

   
5.  ** Οι παρακάτω αριθµοί παρουσιάζουν τις ενδείξεις ενός ζαριού το οποίο 

ρίξαµε 30 φορές.  
 

2 5 6 1 2 5 4 3 2 5 
1 3 5 4 1 3 2 6 5 4 
1 2 6 2 4 3 1 6 4 5 

 
Να κατασκευάσετε πίνακα: 
α) Συχνοτήτων. 
β) Αθροιστικών συχνοτήτων.  
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6. ** Σε µια πόλη µετρήσαµε τη µεγαλύτερη ηµερήσια θερµοκρασία επί 30 
συνεχείς ηµέρες και βρήκαµε (σε βαθµούς Κελσίου):  

 
25 26 26 26 24 21 21 22 24 26 
25 27 22 22 24 23 23 26 25 26 
22 23 27 24 23 21 21 23 23 22 

 
α) Να κατασκευάσετε πίνακα:  i) Συχνοτήτων.  

  ii) Αθροιστικών συχνοτήτων. 
β) Πόσες ηµέρες η θερµοκρασία ήταν:  i)  Μικρότερη από 23° C;  

ii)  Μεγαλύτερη από 24° C; 
iii)  Τουλάχιστον 24° C;  

 
7.  ** Ο αριθµός των µαθητών των 16 τµηµάτων ενός Λυκείου είναι:  
 

31 27 28 30 29 31 31 27 
29 29 28 28 30 29 27 29 

 
α) Να κατασκευάσετε πίνακα:  i) Σχετικών συχνοτήτων. 

  ii) Αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων. 
β) Να κάνετε το διάγραµµα:    i) Συχνοτήτων. 

 ii) Αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων. 
γ) Να κάνετε το πολύγωνο των συχνοτήτων.  
 

8. ** Οι αποστάσεις (σε km) των 26 κοινοτήτων ενός νοµού από το πλησιέστερο 
νοσοκοµείο είναι:  

 
5 10 8 8 13 10 4 2 0 16 5 15 9 
6 4 7 5 4 6 7 7 5 8 10 3 9 

 
α) Να κατασκευάσετε πίνακα:  i) Συχνοτήτων.  

  ii) Αθροιστικών συχνοτήτων των αποστάσεων. 
β) Πόσες κοινότητες απέχουν από το νοσοκοµείο περισσότερο από 10 km;  
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9.  ** Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κατανοµή (%) του πληθυσµού της 
Ελλάδας κατά τις απογραφές των ετών 1951, 1961, 1971. Να κατασκευάσετε 
το ραβδόγραµµα σχετικών συχνοτήτων.  

Έτος 
απογραφής 

Αστικός 
πληθυσµός % 

Ηµιαστικός 
πληθυσµός % 

Αγροτικός 
πληθυσµός % 

1951 37,7 14,8 47,5 
1961 43,3 12,9 43,8 
1971 53,2 11,6 35,2 

 
10. ** Σε ένα κυκλικό διάγραµµα παριστάνονται οι εξαγωγές της χώρας µας αξίας 

97.000.000.000 δρχ. κατά το έτος 1980 ανάλογα µε το µέσο µεταφοράς. Η 
γωνία του κυκλικού τοµέα για µέσο µεταφοράς “θαλασσίως” είναι 180°. Το 
13,917% της αξίας των εξαγωγών έγινε “σιδηροδροµικώς”. Οι µεταφορές 
που έγιναν “οδικώς” ήταν τετραπλάσιες σε αξία από αυτές που έγιναν 
“αεροπορικώς”. Να µετατρέψετε το κυκλικό διάγραµµα σε ραβδόγραµµα 
σχετικών συχνοτήτων.  

 
11.  ** α) Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας:  

 
Ήπειρος Έκταση fi % 
Αµερική 20,8  
Ασία 44  
Αφρική 30,5  
Ευρώπη 10,5  
Ωκεανία 9  

 114,8  
 
β) Να σχεδιάσετε το κυκλικό διάγραµµα. 
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12.  ** Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις εξαγωγές της χώρας µας κατά το 
1977, ανάλογα µε το µέσο µεταφοράς.  
Μέσο 
µεταφοράς Θαλασσίως Σιδηροδροµικώς Οδικώς Αεροπορικώς 

Αξία σε 
εκατ. δρχ. 51.000 11.000 33.000 7.000 

Να κάνετε το αντίστοιχο κυκλικό διάγραµµα.  
  

13. ** Το διπλανό πολύγωνο συχνο-
τήτων παρουσιάζει τους βαθµούς 
των φοιτητών µιας σχολής στο 
µάθηµα της Στατιστικής. Να κατα-
σκευάσετε πίνακα:  
α) Συχνοτήτων που αντιστοιχούν 

στο πολύγωνο αυτό. 

φο
ιτ
ητ
ές

βαθµός

50

40

30

20

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
β) Σχετικών συχνοτήτων για το ίδιο πολύγωνο.  
 

14. ** Χρησιµοποιώντας τον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων που δίνει την 
κατανοµή συχνοτήτων 50 οικογενειών ως προς τον αριθµό των παιδιών τους, 
να βρεθεί ο αριθµός και το ποσοστό των οικογενειών που έχουν 
α) τουλάχιστον 1 παιδί,  β) πάνω από 3 παιδιά,  
γ) από 3 έως και 5 παιδιά,  δ) το πολύ 6 παιδιά, 
ε) ακριβώς 6 παιδιά.  

Αριθµός  
παιδιών (xi) 

Αριθµός 
οικογενειών (νi) 

0 5 
1 10 
2 15 
3 8 
4 5 
5 4 
6 3 
 50 
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15.  ** Το βάρος ενός ζώου κατά τους πρώτους 10 µήνες της ζωής του φαίνεται 
στον πίνακα:  

 
Μήνες 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Βάρος σε κιλά 2 3 4,5 5,3 6 7 9 10,

5 
13 15 19 

 
Να γράψετε το χρονόγραµµα της εξέλιξης του βάρους του.  

 
16.  ** Στα διόδια Σχηµαταρίου η τροχαία σηµείωνε στο χρονικό διάστηµα µιας 

ώρας το συνολικό αριθµό αυτοκινήτων που είχαν περάσει. Έτσι, από το 
µεσηµέρι ως τις 8 µ.µ., προέκυψε ο παρακάτω πίνακας:  

 
Χρόνος (ώρες) 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 
Συν. αριθµ. αυτοκ. 400 200 300 350 350 400 600 900 

 
Να γράψετε το αντίστοιχο χρονόγραµµα.  

 
17.  ** Εξετάστηκε ένα δείγµα 400 οικογενειών ως προς τον αριθµό των παιδιών 

τους και προέκυψε ο παρακάτω πίνακας:  
 

Αριθµός 
παιδιών (x i) 

Αριθµός (ν i) 
οικογενειών 

f i f i % νixi Νi 

0 135     
1 220     
2 8     
3 15     
4 12     
5 10     

 400     
 
α) Να συµπληρώσετε τον πίνακα.  
β) Να κάνετε το διάγραµµα συχνοτήτων. 
γ) Να υπολογίσετε:  i)   Τη µέση τιµή.  

ii)  Τη διάµεσο της κατανοµής. 
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18. ** Στο διπλανό ιστόγραµµα σχετικών 
συχνοτήτων σβήστηκε κατά λάθος 
το ορθογώνιο της κλάσης [1, 3). Να 
κατασκευάσετε το ορθογώνιο αυτό. 

 
 

19.  ** Οι παρακάτω αριθµοί δίνουν (σε cm) τα αναστήµατα ενός δείγµατος 41 
µαθητών ενός σχολείου.  

 
159 168 162 183 180 179 153 168 170 170  
172 175 175 181 165 166 171 185 169 180  
180 182 160 157 175 167 162 174 174 187  
192 166 172 167 187 177 178 174 171 177 172 

 
α)  Να υπολογίσετε τη διάµεσο.  
β) Να οµαδοποιήσετε τα αναστήµατα σε κλάσεις πλάτους 5 cm και να 

προσδιορίσετε γραφικά τη διάµεσο από το διάγραµµα σχετικών 
αθροιστικών συχνοτήτων.  

γ)  Να συγκρίνετε τα δύο αποτελέσµατα.  
 

20.  ** Οι υπάλληλοι µιας εταιρείας έχουν τις παρακάτω ηλικίες:  
 

28 36 22 41 27 50 32 29 42 29 
25 38 36 45 27 29 32 39 47 33 
53 33 31 40 20 34 37 29 33 27 
39 37 44 26 43 26 36 34 49 36 
26 31 28 59 30 28 30 34 28 24 

 
α) Να οµαδοποιήσετε τις ηλικίες αυτές σε 8 κλάσεις ίσου πλάτους.  
β) Να βρείτε πόσοι υπάλληλοι είναι:  i) Μεγαλύτεροι των 44 χρόνων.  

ii) Μικρότεροι των 35 χρόνων. 
γ) Να κατασκευάσετε το αντίστοιχο ιστόγραµµα συχνοτήτων των ηλικιών.  
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21.  ** Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη διάρκεια ζωής 400 οθονών τηλεό-
ρασης από την παραγωγή ενός εργοστασίου.  
α) Να συµπληρώσετε τον πίνακα:  
 

∆ιάρκεια ζωής σε 
ώρες λειτουργίας 

νi fi % Νi Fi % 

[400, 500) 15    
[500, 600) 45    
[600, 700) 60    
[700, 800) 75    
[800, 900) 70    

[900, 1000) 60    
[1000, 1100) 50    
[1100, 1200) 25    

 400    
 
β) Να κατασκευάσετε: i)  Το ιστόγραµµα συχνοτήτων. 

ii)  Το ιστόγραµµα σχετικών συχνοτήτων. 
iii) Το ιστόγραµµα σχετικών αθροιστικών συχνοτήτων. 

 
22.  ** Ο αριθµός των µαθητών των 16 τµηµάτων ενός Λυκείου είναι:  

31,  27,  28,  30,  29,  31,  21,  27,  29,  29,  28,  28,  30,  29,  27,  29.  
Να υπολογίσετε τη µέση τιµή της µεταβλητής “αριθµός µαθητών ανά τµήµα”.  

 
23.  ** Να υπολογίσετε τη µέση τιµή της µεταβλητής του παρακάτω πίνακα:  

Ηλικία  
σε χρόνια νi 

[0, 4) 3 
[4, 8) 5 

[8, 12) 6 
[12, 16) 6 
[16, 20) 2 

 22 
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24.  ** Η µέση τιµή επτά αριθµών είναι 5. Οι πέντε από αυτούς τους αριθµούς 
είναι οι 3, 4, 5, 6, 11. Να βρείτε τους άλλους δύο αριθµούς αν γνωρίζουµε ότι 
ο ένας είναι διπλάσιος του άλλου.  

 
25.  ** Τα ύψη 8 αθλητών µιας οµάδας καλαθοσφαίρισης (µπάσκετ µπωλ) είναι 

(σε cm):  172, 175, 183, 177, 190, 193, 189, 195. 
α) Να βρείτε: i) Το µέσο ύψος των αθλητών. 

ii)  Τη διάµεσο των υψών. 
iii) Το εύρος (R) των υψών. 

β) Επίσης, σε καθεµιά από τις παρακάτω τρεις περιπτώσεις, να βρείτε:  
i)  Το µέσο ύψος των αθλητών. 
ii)  Τη διάµεσο των υψών. 
iii) Το εύρος (R) των υψών. 
Περίπτωση 1: Φεύγει ο αθλητής µε το ύψος 172 cm. 
Περίπτωση 2: Έρχεται ακόµα ένας αθλητής µε ύψος 197 cm. 
Περίπτωση 3: Φεύγει ο αθλητής µε το ύψος 195 cm και  

 έρχεται ένας αθλητής µε ύψος 198 cm. 
 
26. ** Η βαθµολογία ενός µαθητή στα τέσσερα τεστ ενός µαθήµατος ήταν (σε 

εκατονταβάθµια κλίµακα): 38, 67, 43, 72. Η βαρύτητα σε καθένα ήταν 
αντίστοιχα 1, 2, 2 και 3. Να βρείτε τη µέση επίδοση του µαθητή στα τεστ. 

 
27. ** Σ’ ένα τεστ πήραν µέρος 100 µαθητές προκειµένου ο καθένας να 

απαντήσει σε 200 ερωτήσεις. Η βαθµολογία είναι 1 ή 0, ανάλογα αν ο 
µαθητής απαντάει ή όχι στην ερώτηση. Ο επόµενος πίνακας δείχνει τα 
αποτελέσµατα της βαθµολογίας.  
 

Βαθµοί Συχνότητα 
[60, 80) 5 

[80, 100) 20 
[100, 120) 26 
[120, 140) 30 
[140, 160) 15 
[160, 180) 4 

 100 
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α) Να κατασκευάσετε: i)  Το ιστόγραµµα. 
ii)  Το πολύγωνο των συχνοτήτων. 

β) Να βρείτε την επικρατούσα τιµή.  
 

28.  ** Η βαθµολογία στα 10 µαθήµατα ενός µαθητή είναι:  
13, 9, 6, 10, 15, 12, 11, 0, 20, 14. Να υπολογίσετε:  
α) Τη µέση τιµή.   β) Τη διακύµανση. 
γ) Την τυπική απόκλιση.  δ) Τη διάµεσο. 
ε) Τα τεταρτηµόρια Q1, Q2, Q3. 

στ) Το ενδοτεταρτηµοριακό εύρος των βαθµών. 
ζ) Το εύρος (R). 
η) Το συντελεστή µεταβολής (CV). 
 

29.  ** ∆ίνεται ο πίνακας:  
 
Κλάσεις Κέντρο 

κλάσης 
(xi) 

νi xiνi xi - x (xi - x )2 νi (xi - x )2 

[4, 6)  7     
[6, 8)  13     

[8, 10)  17     
[10, 12)  18     
[12, 14)  29     
[14, 16)  11     
[16, 18)  5     

 ΣΥΝΟΛΑ 100     
 
α) Να συµπληρώσετε τον πίνακα.  
β) Να υπολογίσετε:  i)  Τη µέση τιµή. 

ii)  Τη διακύµανση. 
iii) Την τυπική απόκλιση της κατανοµής. 
iv) Το συντελεστή µεταβολής. 

γ) Να κάνετε το ιστόγραµµα.  
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δ) Να βρείτε την επικρατούσα τιµή.  
30.  ** Οι µηνιαίες αποδοχές ενός δείγµατος 70 υπαλλήλων ενός οργανισµού 

δίνονται στον επόµενο πίνακα:  
 

Αποδοχές σε 
χιλιάδες δρχ. 

Κεντρικές 
τιµές xi 

νi xi
2 xi νi xi

2 νi 

[30, 35)  8    
[35, 40)  10    
[40, 45)  16    
[45, 50)  15    
[50, 55)  10    
[55, 60)  8    
[60, 65)  3    
ΣΥΝΟΛΑ  70    

 
α) Να συµπληρώσετε τον πίνακα.  
β) Να υπολογίσετε:  i)  Τη µέση τιµή. 

ii)  Τη διακύµανση. 
iii) Την τυπική απόκλιση της κατανοµής. 
iv) Το συντελεστή µεταβολής. 

 
31.  ** Η αντοχή 100 ηλεκτρικών συσκευών δίνεται από τον επόµενο πίνακα:  

 
Χρόνος αντοχής  

σε ώρες 
Αριθµός συσκευών fi% Fi% 

[1000, 1200) 8   
[1200, 1400) 16   
[1400, 1600) 28   
[1600, 1800) 32   
[1800, 2000) 12   
[2000, 2200) 4   
[2200, 2400) 0   

ΣΥΝΟΛΑ 100   
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α) Να συµπληρώσετε τον πίνακα.  
β)  i)  Να κατασκευάσετε το ιστόγραµµα και το πολύγωνο συχνοτήτων. 

ii) Να βρείτε την επικρατούσα τιµή. 
γ)  i)  Να κατασκευάσετε το πολύγωνο σχετικών αθροιστικών συχνοτήτων.  

ii)  Να βρείτε τη διάµεσο.  
iii) Το πρώτο και τρίτο τεταρτηµόριο. 

δ) Πόσες συσκευές έχουν διάρκεια αντοχής µικρότερη από τη µέγιστη συ-
χνότητα;  

 
32.  ** α) Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα στον οποίο παρουσιάζονται οι 

απουσίες 75 µαθητών µιας τάξης ενός Λυκείου, αν γνωρίζουµε ότι ο µέσος 
όρος των απουσιών είναι 12.  
 

Απουσίες 
xi 

Μαθητές
νi 

10 x 
20 y 
30 5 

 75 
 
β) Να υπολογίσετε: i) Τη διακύµανση s2.  

  ii) Το συντελεστή µεταβλητότητας (CV = 
x
s ).  

 
33.  ** H τυπική απόκλιση µιας µεταβλητής Χ είναι ίση µε το µηδέν. Αν t1, t2, …, tν 

είναι οι τιµές της Χ και x  η µέση τιµή, δείξτε ότι t1 = t2 = … = tν = x .  
 

34.  ** Αν είναι x∑
=

5

1  i
i = 3 και x∑

=

5

1  i
i
2 = 23, να υπολογίσετε τα αθροίσµατα:  

α) (x∑
=

5

1  i
i + 10)  β) (2x∑

=

5

1  i
i + 3)2 
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35.  ** Εξετάζουµε ένα δείγµα µαθητών ενός σχολείου ως προς τη βαθµολογία 
τους σ’ ένα διαγώνισµα. Έστω x  η µέση τιµή και s η τυπική απόκλιση.  
α) Ποια θα είναι η νέα µέση τιµή και ποια η νέα τυπική απόκλιση όταν η 

βαθµολογία κάθε µαθητή αυξηθεί κατά: i) 2 µονάδες 
ii) C µονάδες; 

β)  Τι συµπεραίνετε από τα παραπάνω για τη µέση τιµή και τη διακύµανση;  

 
36.  ** Η µέση τιµή των παρατηρήσεων t1, t2, …, tν µιας µεταβλητής Χ ενός 

δείγµατος µεγέθους ν είναι x . Να βρείτε τον αριθµητικό µέσο των 
παρατηρήσεων:  
α) t1 + λ, t2 + λ, …, tν + λ  β) t1 - λ, t2 - λ, …, tν - λ 

γ) λt1, λt2, …, λtν   δ) 
λ
t1 , 

λ
t 2 , …, 

λ
t ν   για λ ≠ 0 

ε) λt1 + κ, λt2 + κ, …, λtν + κ 

 
37.  ** Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι βαθµοί 10 µαθητών σε δύο εξετάσεις 

ενός µαθήµατος.  
Πρώτη 

εξέταση (x) 
∆εύτερη 

εξέταση (y)
6 8 
5 7 
8 7 
8 10 
7 5 
6 8 

10 10 
4 6 
9 8 
7 6 
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α) Παραστήστε τα σηµεία σ’ ένα σύστηµα ορθογωνίων αξόνων.  
β) Προσαρµόστε στα δεδοµένα µια ευθεία ελαχίστων τετραγώνων µε ανε-

ξάρτητη µεταβλητή την x. 
γ) Παραστήστε  γραφικά την ευθεία αυτή. 

 
 
38.  ** α)  Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας:  

x y x2 xy y2 
1 1    
3 2    
4 4    
6 4    
8 5    
9 7    

11 8    
14 9    

Σx =  Σy =   Σx2 =  Σxy =   Σy2 =   
 
β) Προσαρµόστε µια ευθεία ελαχίστων τετραγώνων στα δεδοµένα του παρα-

πάνω πίνακα παίρνοντας την x ως ανεξάρτητη µεταβλητή.  
γ)  Σχεδιάστε την ευθεία.  
δ)  Εκτιµήστε την τιµή του y όταν x = 12.  
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39.  ** Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι τελικοί βαθµοί (σε εκατονταβάθµια 
κλίµακα) στην Άλγεβρα και τη Γεωµετρία 10 µαθητών που διαλέχθηκαν 
τυχαία από µια µεγάλη οµάδα µαθητών ενός Λυκείου.  

Άλγεβρα (x) Γεωµετρία (y) 
75 82 
80 78 
93 86 
65 72 
87 91 
71 80 
98 95 
68 72 
84 89 
77 74 

 
α) Προσαρµόστε στα δεδοµένα µια ευθεία ελαχίστων τετραγώνων µε ανε-

ξάρτητη µεταβλητή την x και σχεδιάστε την. 
β) Ένας µαθητής πήρε 72 µονάδες στην Άλγεβρα. Τι βαθµό αναµένεται να 

έχει στη Γεωµετρία; 
 
 
40. ** Για οκτώ ζεύγη παρατηρήσεων (x, y) έχουµε Σx = 56, Σy = 40,  

Σxy =364, Σx2 = 524, Σy2 = 256.  
α) Να υπολογίσετε το συντελεστή γραµµικής συσχέτισης.  
β) Να ερµηνεύσετε το συντελεστή γραµµικής συσχέτισης.  
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41.  ** Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι µέσες τιµές χρεογράφων και οµο-
λογιών στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης για τα έτη 1950-1959 (σε 
δολάρια).  

 
Έτος 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
Μέση τιµή των 
χρεογράφων 35 39 41 43 40 53 50 49 40 50 

Μέση τιµή των 
οµολογιών 102 100 97 97 98 100 97 91 94 94 

 
α) Να υπολογίσετε το συντελεστή γραµµικής συσχέτισης.  
β) Να ερµηνεύσετε το συντελεστή γραµµικής συσχέτισης.  
γ) Να διατυπώσετε το συµπέρασµά σας.  

Σηµείωση: Το έτος χρησιµεύει µόνο για να καθοριστεί η αντιστοιχία µεταξύ των 
x και y.  

 
42.  ** α)  Να υπολογίσετε το συντελεστή γραµµικής συσχέτισης µεταξύ των 

τιµών x και y του παρακάτω πίνακα:  
x 2 4 5 6 8 11 
y 18 12 10 8 7 5 

 
β)  Πολλαπλασιάστε κάθε x επί 2 και προσθέστε 6. Πολλαπλασιάστε κάθε y 

επί 3 και αφαιρέστε 15. Υπολογίστε το συντελεστή γραµµικής συσχέτισης 
µεταξύ των νέων τιµών.   

 
43.  ** Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι ηλικίες και οι (συστολικές) πιέσεις 

αίµατος 10 γυναικών.  
Ηλικία (x) σε έτη 56 42 72 36 63 47 55 49 38 60 
Πίεση αίµατος (y)*  17 12 14 10 13 09 11 08 11 15 

* σε ακέραια προσέγγιση cm Hg 

α)  Να υπολογίσετε το συντελεστή γραµµικής συσχέτισης µεταξύ των x και y.  
β)  Να βρείτε την ευθεία παλινδρόµησης ελαχίστων τετραγώνων της y ως προς x.  
γ)  Εκτιµήστε την πίεση µιας γυναίκας ηλικίας 45 ετών.  
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44.  ** α) Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:  
 

 x y x - x y - y (x - x )2 (y - y )2 (x - x ) (y - y ) 

 1 2,5      
 1 4,0      
 2 -      
 3 4,5      
 - 4,0      
 4 3,5      
 7 6,5 4 2,5    

Σύνολα        

β) Να υπολογίσετε το συντελεστή γραµµικής συσχέτισης.  
  
45.  ** Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι βαθµοί 10 φοιτητών σε δύο εξετάσεις 

ενός µαθήµατος.  
 

Πρώτη 
εξέταση x 

∆εύτερη 
εξέταση y 

x2 xy y2 

6 8    
5 7    
8 7    
8 10    
7 5    
6 8    

10 10    
4 6    
9 8    
7 6    

Σx = …… Σy = …… Σx2 = …… Σxy = …… Σy2 = …… 
 
α) Να συµπληρώστε τον πίνακα.  
β) Να υπολογίσετε και να ερµηνεύσετε το συντελεστή γραµµικής συσχέτισης.  
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Η παρακάτω ερώτηση είναι ανοικτό πρόβληµα και συνίσταται µόνο για οµαδική 
εργασία.  

 
• Υπάρχει γραµµική συσχέτιση των ωρών που ένας µαθητής βλέπει τηλεόραση 

και της επίδοσής του στα Νέα Ελληνικά;  
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